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I<oltlcuv6te. Artiklls antakse ulevaade 2002/2003. aaslal toimunud hallrastaste (T~~rdr r s  
pi10i. i~) talvisest sissernndrst Eeslisse. Invasioon algas novembri l6pul ja kestis martsi 
nlguseni, suul.imaid parvesid (kuni 2500 Iindu) vaadeldi jaanuaris la veebruari esimesel 
poolel Talilinnuloenduste andrnrte kohaselt on tegu .viimaste aastakumnete suurima 
invasiooniga, kuid 2003. aastnl pesitsrvate hallrastaste arvukuse suurenrmist ei taheldatud. 

Hallrastas (Ttlrdlls pilaris) on Eestis kdikjal levinud sage haudelind, 

arvukas labirandaja ja vaga kdikuva esinemissagedusega talikulaline. 

Sugisriinne algab Eestis augusti teisel poolel ja jatkub oktoobri ldpuni vdi isegi 

novembri alguseni, kuid invasiooniaastatel vdivad hallrastad hiljem taas 

suurte parvedena ilmuda (Rootsmae & Veroman 1974). Invasioonilindude 

viibimine sil~talal piirdub enamasti nadalate vdi kuudega, seejarel rannatakse 

lahtealale tagasi (Kumari 1975). Kaesolevas artiklis anname iilevaate 2002/03 

aasta talvel toimunud hallrastaste invasioonist Eestisse tuginedes peamiselt 

EOU ornitofenoloogilise projekti kaigus kogutud andmetele. Kaasatud on ka 

teisi asjakohaseid vaatlusi linnuhuvilistelt, internetist ja ajakirjandusest ning 

v6rdlusmaterjali talilinnuloendustest. 

2002. aasta sugisel ldppes Eestis hallrastaste ranne oktoobrikuu ldpul. 

Ida-Virumaal vaadeldi viimast salka 11.10, Jarvamaal 25.10 ja Vdrumaal 27.10. 

~ k s i k u i d  linde kohati mitmel pool Eestis ka novembri esimestel dekaadidel. 

K6ige hiljem fikseeriti rande l6pp Saaremaal Sdrve saarel 17.11 viimase 

suurema parve (300 is.) iilelennuga (M. Martinsoni teade). 

Hallrasta invasiooni alguseks 2003. aastal v6ib pidada novembri Idppu. 

24.11 vaadeldi Laane-Virurnaal 150 ja Parnun~aal 40 lindu. Jsrgmisel paeval 

loendati S6rve saarel 200 saabunud hallrastast. Kuni aasta ldpuni koliati 

rohkeid vaiksemaid salku (20-50 lindu) ja iiksikuid suuremaid parvi ule Eesti. 

Lindude arvu jarsk tiius toimus 2003. aasta algul (joonis 1). 05.01 vaadeldi 

Kuivastus (Saare maakond) rnitut 30-300 isendilist ja uht 700 linnulist parve 

(U. Paal ja M. Ots). Jaanuarikuu esimesel dekaadil tehti iile Eesti hulgaliselt 

vantlusi, kuigi kogumid ei olnud enamasti suured. Jaanuari keskpaigaks oli M. 
Ellermaa andmetei pdhja poolt joudnud suur mass hallrastaid Soome lahr 

kaldale. 



01 .nov 01 .dets 01 .laan 01 .veebr 01 .marts 01 .apr 

Kuupaev I Date 

Joonis 1. Hallrastaparvede esinemine Eestis 2002/03 talvel. 

Figure I. Occul-rrnce of Fieldfbr-e,floc-kkr ir7 E.stonio irz ~vinrel- 2002/03 

Peagi vois ka Eestis kohata juba paari tuhande linnulisi hiigelparvi - 

25.01 Torva lahedal Valgamaal (R. Mikk, 0. Merivee), 02.02 Ndo Ial~edal 

Tartumaal (U. Paal, M. Ots, I. Kalamees), 03.02 Tartu juures (L. Luiguj6e). 

Hallrastaste arv suurenes jaanuari I6pul naiteks Saku kandis (Harjumaa) iga 

paevaga (P. Tarlap) ning veebruari algul taheldati Tapal (Laane-Virumaa) 

toelist "hallrastauputust" (M. Uustal). Ehkki Saaremaal kohati rastaparvi 

tunduvalt sagedamini kui Kagu-Eestis (U. Paal, M. Ots, I. Kalamees, M. Muts), 

puudusid seal hiiglasuured kogumid ning Sorve linnujaamas paevas kohatud 

lindude arv jai monesaja piiresse (M. Martinson). Suuri parvi nal~ti veebruari 

teise dekaadini, edaspidi jai isendite arv parvedes reeglina alla 400. 

Martsikuus vaadeldud hallrastad pandi kirja juba labirandajatena. 

F-Iallrastaste invasioonid Eestisse ja naaberaladele toimuvad tavaliselt 

aastatel, mil liigi meil peatumist soodustab rikkalik pil~lakamarjade saak 

(Kumari 1975). Erakordselt palju leidus pihlakaid vaatlejate andmetel ka 2002. 

a. ning marju jatkus lindudele kuni 2003. a. martsini. Viimati on suuremat 

llallriista invasiooni Eestis kirjeldatud 1964/65 a. (Rootsmae Rr Veroman 1974, 

Kumar~ 1975). Kokkuvotvad kirjutised l~ilisernate aastate kohta paraku 

p ~ ~ u d u \ / a d  ning vastavat ~nfot el leidilnud ka alates 1980. aastatest kogutud 
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EOU fenoprojekt~ \:aatluste seast. Ehkki invasioonilinde ei saa fenoandmetes 

alati eristada labirindajatest, viimastest lahkujatest ja talvitujatest, pole 

toenaoline, et suurem invasioon oleks jaanud k51gil fenovaatlejatel 

markamata. 

Tapsemat lnfot on meie talikiilaliste kohta kogutud alates 1987. aastast 

talilinnuloenduste kaigus (Elts 1995, 2001). Seitslneteist aasta jooksul v6ib 

hallrasta talvises esinemises taheldada kiillalt korraparast tsiiklilisust, samas 

on margatav hallrasta talvise arvukuse iildine t6usutrend (joonis 2). Naiteks 

arvestades vaid neid loendusradasid, kus liiki kohati, on tousutrend ( Y )  0,42 

ning k6igi radade ulatuses 0,43. Selle andmerea jalgimisel on ilmne, et 

hallrasta arvukas esinemine 2002/2003. aasta talvel on t6esti olnud 

markimisvaarne. 

Talv I Winter 

Joonis 2. Hallrasta arvukus talilinn~~loend~~stel 1987/88 - 2002/03. Mustad punktid 
tahistavad arvukust radadel, kus liiki kohati, valged punktid kdikidel radadel. 

Figure 2. N l ~ r i ~ l ~ e i . . ~  of r I 7 ~  Fielclfnre in wtrllel- coirrii.r in 1YK7/88 - 2002/03. Bl<,c.k i1or.s 
i.c~pre.seri/ rhr 11-rtrr.rrc.r.s wet-r rl7e specie.r LV(I.S i~l).re~.i~ed. ~~ 'h i i c '  ~ O I S  i l ~ ( l i c ~ r e  (111 ri-ori~e(.r,r. 
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Kuigi on teada, et talvine invasioon on suurendanud m6ne linnuliigi 

suvist arvukust jal-gnevatei aastatel (Leibak 1Y88), ei olriud kaesoleval juhul 

seda margata. Fenopl-ojektis osalejate tahelepanekul jai hallrasta pesitsusaegne 

arvukus 2003, a. tavaparaseks (A. Arro, T. Belimova) viii taheldati isegi 

m6ningast \~ahenemist vorreldes mullusega (7. Timm). Ka haudelindude 

punktloenduste projekti andmetel ei olnud hallr%sta arvukus 2003. a. 

varasemast korgem (A. Kuresoo info). 

Autorid tnnavad k6iki EOU fenoloogiaprojektl vaatlusv61-gus osalejaid, 

kelle andrneid on kokkuv6tte kirjutamisel kasutatud. Erilise tanu palvivad 

Arne Arro, Tiiu Belimova, Endel Edula, Kairi Kadarpik, Andres Kuresoo, 

Vello Keppart, Rein Kirst, Mati Martinson, Uku Paal, Vello Tarning, Eet Tuule, 

Meelis Uustal, Steve Sild ja Anu Soon, kelle taiendav informatsioon oli 

oluliseks abiks kirjutise viimistlemisel. 

Invasion of the Fieldfare to Estonia in winter 2002103 

The overview of a Fieldfare Ttlrdtis pilaris invasion to Estonia in winter 

2002/03 is based on ornithophenological data collected by the members of the 

Estonian Ornithological Society. In autumn 2002, rowanberries were extremely 

abundant. Invasion of fieldfares started in the last decade of November and 

lasted till the beginning of March. Largest flocks (up to 2500 birds) were seen 

in January and in the first half of February (Figure 1). According to the 

monitoring of winter land birds in Estonia, the 2002/03 invasion was the 

largest during the last decades (Figure 2). The numbers of breeding Fieldfares 

did not increase in 2003. 

Kiriandus. Elts, J.  1995. Maisrnaa talilindude loendus Eestis aastatel 1987-1994. Hlrundo 
1995 (1) 1-16 - Elts, J. 2001. Maismaa talilindude loendustest 1987/88-1998/99. Hirundo 
14: 67-84, - Kumari, E. 1975. Lindude ranne Valgus, Tallinn. - Leibak, E. 1988. Kurnrne 
aastat Sdrve saare linnujaarna. Eesti Loodus. 11. 717-720. - Rootsmae, L. & Veroman, H. 
1974. Eestl laululinnud. Valgus, Tallinn. 


